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Salam pembuka.
Mewakili institusi karena masih dalam bulan syawal
menyampaikan Permohonan maaf.
Kita semua prihatin, Dalam kondisi wabah pandemi covid
yang belum mereda ini mari kita patuhi protokol
kesehatan, kita bangun kebiasaan disiplin dalam
kehidupan sehari-hari: sering cuci tangan pakai
sabun/hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak minimal 1
meter saat interaksi dengan orang lain, kurangi
kerumunan, kalau tidak penting sekali jangan keluar
rumah, tingkatkan imunitas dengan selalu berolah-raga
dan mengkonsumsi makanan yg bergizi, dan mari banyak
berdo’a mendekatkan diri kepada Alloh semoga kita
terhidar dari virus covid serta segera dapat diketemukan
obat maupun vaksinnya dan pandemi segera berakhir
sehingga kita semua dapat beraktivitas normal
sebagaimana biasa. Aamiin.
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Kamus Besar Bahasa Indonesia: peresmian atau
pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat
terhadap para sarjana yang baru lulus, yang dihadiri
oleh orang tua mereka. (tidak ada yang menyatakan
harus off line atau secara daring/on line). Tergantung
pada kondisi.
Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan
akademik pada perguruan tinggi. Sebagai tanda
pengukuhan atas selesainya studi, diadakan prosesi
pelantikan melalui rapat senat terbuka.
WISUDA adalah suatu proses pelantikan kelulusan
mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada
suatu universitas. Biasanya dihadiri juga oleh Ortu,
dan setelah acara selesai dilakukan acara foto-foto
bersama dengan orang tua, teman-teman serta
suami/istri dari wisudawan/wisudawati atau dengan
pasangan wisudawan/wisudawati (yang bersifat
selebrasi).
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Perjalanan cukup panjang. Semula wisuda ke 48
sesuai kalender akademik akan diselenggarakan
tgl 18 April 2020.
Bulan Maret ada pandemi covid 19.
Wisuda diundur dan akan digelar tanggal 27 Juni
2020.
WR3, Bama dan Panitia rapat, melihat
perkembangan pandemi covid yang belum jelas
akan berakhirnya, sedangkan kita harus
memberikan kepastian kepada calon wisudawan.
Menimbang beberapa alternatif yang
memungkinkan wisuda dapat digelar ( antara off
line/sebagaimana biasa dilakukan selama ini atau
secara daring/on line.
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Memahami para calon wisudawan bahwa wisuda adalah
momentum terakhir di akhir perjalanan kuliah saudara yg cukup
panjang dan melelahkan, dan mungkin ini momentum seumur
hidup bagi saudara.
Tentunya ingin di momentum terakhir ini betul-betul bisa berkesan
dan menyenangkan bersama keluarga, kolega dan teman.
Dan kami juga senang jika saudara dan keluarga anda senang dan
bahagia, kesuksesan yang ditungu-tunggu telah datang. Semua bisa
hadir dikampus tercinta ini. Namun jika kita renungkan dan berfikir
secara rasional, sebagai sarjana perjalanan yang harus saudara
tempuh masih panjang, bahkan mungkin banyak tantangan yang
harus saudara lalui dan taklukkan.
Oleh karena itu apalah artinya jika kita semua menempuh sesaat
yang pendek ini berlaku ceroboh, kurang perhitungan yang akan
berakhir dengan kejadian yang menyedihkan diantara kita. Ada
yang terkena positif, muncul cluster baru. Walaupun kita semua
tidak menghendaki. Karena sampai sekarang yang terbaru untuk
mendeteksi indikasi positif itu semakin kabur, nggak jelas. Kalau ini
terjadi tentunya akan berdampak negatif pada kita semua, termasuk
institusi.
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Nama baik keselamatan institusi almamater kita
harus lebih diutamakan, diatas kepentingan
pribadi/kelompok/golongan. Kita semua harus
selamat.
Mempertimbangkan antara manfaat dan
madhorotnya lebih banyak yang mana.
Beberapa resiko negatif harus diperhitungkan secara
mendalam.
Jika terjadi keliru memutuskan yang berdampak
fatal, untuk mengembalikan pada posisi normal itu
sangat sulit. (kasus supermarket, pasar tradisional yg
pedagangnya ketahuan terkena covid 19)
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Kenyataan sampai sekarang belum ada
perguruan tinggi yang berani melaksanakan
wisuda secara off line/biasa.
Bahkan Mas Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Nadhiem Makarim) menyatakan
meminta perkuliahan dilakukan secara daring.
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Memperhatikan perkembangan wabah pandemi
covid 19 yang belum ada tanda-tanda mereda,
walaupun sudah dinyatakan sebagai new normal.
Pemerintah daerah tetap belum menginjinkan
untuk mengadakan acara dengan mengundang
yang akan dihadiri orang banyak (ratusan orang).
Walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan.
Demikian juga tidak ada jaminan aman walaupun
sudah menerapkan protokol kesehatan.
Dan nama baik keselamatan institusi almamater
kita harus lebih diutamakan. Dan tentunya kita
semua harus selamat.
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Signal internet ditempat calon wisudawan yang
belum tentu ada atau kuat atau sama. Solusi:
mencari tempat yang ada signal internet kuat:
tempat saudara, rumah makan tertentu atau yang
lain)
Tidak bisa diakses hanya dalam satu sistem Sisco
Webex. Solusi: Ditayangkan juga melalui youtube.
Ingin ada kenangan atau foto latar belakang
kampus, foto dengan rektor, atau teman sejurusan.
Solusi: Panitia menyediakan foto sebagai leaflate
yang disediakan di Web umpo yang bisa di unduh
kemudian disetting dengan foto wisudawan. Bisa
saling mengirim foto diantara wisudawan
kemudian disetting, bisa saudara setting sendiri
atau cari jasa setting.
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Panitia rapat kembali untuk mempersiapkan
segala sesuatunya untuk menyelenggarakan
wisuda secara daring, mempersiapkan secara
teknis penyelenggaraannya. (Rapat 2 x). Namun
ditingkat pimpinan selalu dibahas dan
ditimbang-timbang.
Kendala Sisco webex kapasitasnya baru 300
kemudian diusulkan untuk ditingkatkan
sampai 1000. Pengusulan sampai ada jawaban
berlangsung menunggu keputusan selama 3
minggu.
Jawaban usulan turun hari Senin malam tgl 8
Juni 2020.
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Selasa pagi tgl 9 Juni Panitia uji coba sisco webex.
Tgl 12 Juni rapat dengan para Dekan dan satker
terkait untuk memastikan wisuda saudara. Antara
secara off line atau secara daring/online, termasuk
kemungkinan untuk diundur.
Tgl 15 Juni rapat lagi dengan para dekan
membahas masalah acara pelepasan.
Tanggal 18 Juni Jam 08.00 Pengarahan secara
daring
Mulai tgl 19 Juni berbagai keperluan wisuda akan
dibagikan ke calon wisudawan secara terjadwal.
Tanggal 25 Juni jam 08.00 gladi bersih secara
daring.
Tanggal 27 Juni jam 08.00 pelaksanaan wisuda ke
48 secara daring.
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Mari kita bersikap positive thinking.
Kami pimpinan universitas menyadari pasti diantara kalian
ada yang merasa tidak puas terhadap keputusan ini, namun
ini dalam kondisi darurat, dan inilah keputusan yang
terbaik untuk kita semua. Satu tahapan bagi saudara segera
terselesaikan, tidak terkatung-katung.
Untuk itu mari Wisuda secara daring ini kita sukseskan
bersama, Kesuksesan acara ini sangat tergantung pada
dukungan dan kontribusi, ketaatan, kedisiplinan, serta
kepatuhan kita semua. Mari kita buat semeriah mungkin
dan berkesan dengan berbagai inovasi saudara. Kami sudah
berusaha mencari jalan yang terbaik untuk kita semua.
Mengenai biaya wisuda secara daring akan dijelaskan oleh
Bagian Keuangan Pak Arif Hartono.
Teknis Pelaksanaan serta tata tertib oleh Bu Elmi
Prosesi oleh Pak Hadi.
Wassalamu ‘alaikum W.W. Terima kasih

